
KARIZAN NMS SERVER SIDE 

Network Management System 

 . مي كند استفاده Database به عنوان Access از مي باشد كه نرم افزار مديريت شبكه براي نمايش و مديريت تعداد زيادي از نودها يك

 به دستگاههاي مختلفي ل و آنالوگ دارد كه يك سري ورودي و خروجي ديجيتا KT100 هر . يك نود گفته مي شود KT100 به هر دستگاه
 خروجي / هر بار تغييري در يكي از اين ورودي . وضعيت آن ها را به سرور گزارش مي دهد متصل شده و امكان كنترل آن ها را فراهم مي كند و

 . به عنوان يك آالرم به سرور گزارش مي شود ها رخ دهد

SMS رتيب ارسال و اجرا مي شوند و از صف پاك مي شوند هاي ارسالي و دريافتي وارد صف شده به ت . Log مربوط به SMS ها به همراه 
 امكان هاي ارسالي SMS . هستند Monitoring افزار نگه داشته مي شوند و قابل نمايش در نرم Database زمان ارسال و دريافت آنها در

Resend شدن دارند . 

: يت شبكه شكل كلي ارتباط نود و نرم افزار مدير



 : نحوه ارتباط نرم افزار و سخت افزار

: معماري سيستم



USER MANUAL 

 : طريقه نصب برنامه
 ) با كمي تاخير ( برنامه KarizanNMS.application برنامه نصب مي شود و سپس با اجراي فايل CD از روي Setup.exe با اجراي قسمت

 صفحه برنامه باز OK دن كه با ز را مي دهد يك پيغام مبني بر وجود نداشتن پورت مورد نظر Comport در صورت پيدا نكردن . اجرا مي شود
 ) 0 شكل ( . را انتخاب كرد GSM پورت هاي موجود را ديد و پورت متصل به GSM در قسمت تنظيمات Setting مي شود و مي توان از منوي

 ) 0 شكل (

 : پيغام عدم اتصال آن را مي دهد GSMModem هم چنين در صورت عدم اتصال

) ۱ شكل ( : داده مي شود نشان نمايش آالرم ها پس از اجراي برنامه صفحه



 ) ۱ شكل (

 گزينه در اين صفحه آالرم هاي رسيده از نودها نشان داده مي شود، با كليك در گوشه باالي سمت راست هر ستون مي توان جدول را بر حسب
 قسمتي باز مي ، Alarm Monitoring در گزينه از قسمت سمت چپ Filtering ه ن فيلتر كرد هم چنين با انتخاب گزي در جدول موجود هاي

 ) 2 شكل ( . جدول با آنها را به كاربر مي دهد filtering شود كه امكان انتخاب تاريخ و زمان خاص و

) 2 شكل (



Alarm تيك بخورد آالرم مورد نظر از اين صفحه پاك شده و به صفحه ) 2 شكل ( در اين صفحه Acknowledge اگربراي آالرمي قسمت History 

 ) ۳ شكل ( . شود فرستاده مي

 ) 3 شكل (

 با كليك روي يك نود آن را انتخاب كرده و قادر . تمامي نودها به همراه مشخصات آنها نمايش داده مي شوند Node Configure در قسمت
 با . هده است خواهيم بود در قسمت پايين صفحه مشخصات نود مورد نظر راببينيم، همچنين آالرم هاي آن نود در جدول سمت راست قابل مشا

 ) ۴ شكل ( . كرد ) ويرايش ( Edit هاي پايين صفحه مي توان مشخصات نود را ) بخش ( Tab انتخاب هر كدام از

) ۴ شكل (



 يك پيام درخواست وضعيت فعلي نود به آن ارسال مي شود Node Current Status با انتخاب گزينه

 . نود مجددا به آن ارسال مي شوند تمامي تنظيمات يك Set All Node Setting و نيز گزينه

New همچنين گزينه Node يك صفحه  براي اضافه كردن نود جديد باز مي كند .



 ) هاي مشخصات نودها Tab توضيحات مربوط به ( ): مشخصات يك نود ( نه هاي پايين صفحه ي گز
• Digital Input 

 براي مشخص كرن حاالت آن مثال Off و On در بر چسب ي دارا ورودي ديجيتال براي نود تعريف كرد كه ۸ مي توان تا حداكثر
Door Open و Door closed كه با گزينه هستند Normal State مشخص مي شود كدام وضعيت آالرم است و كدام حالت معمولي 

 ) Place ( و هر كدام يك شماره دارند
: Status وضعيت خوانده شده از نود را نشان مي دهد آخرين . 
Severity : نود را نشان مي دهد درجه اهميت تغيير يك نود . 

 تيك بخورد به اين معني است كه آالرم هاي آن مهم است و در صورت تغيير در آن ورودي بايد به Enable براي هر ورودي اگر گزينه
 . سرور گزارش داده شود، در غير اين صورت تغييرات به سرور ارسال نميشود

• Digital Output 

 ) نام و شماره آن ( خروجي ديجيتال براي نود تعريف كرد ۵ ان تا حداكثر مي تو
: Status ۵ شكل ( . آخرين وضعيت خوانده شده از نود را نشان مي دهد (



 ) ۵ شكل (

• Analog Input 

 ) نام و شماره آن ( ورودي آنالوگ براي نود تعريف كرد ۳ مي توان تا حداكثر
: Value(Status) ده از نود را نشان مي دهد آخرين وضعيت خوانده ش . 

: Severity درجه اهميت تغيير يك نود نود را نشان مي دهد . 
 ) ۶ شكل ( . براي هر ورودي يك حد باال و پايين مشخص مي شود كه در صورت خروج مقدار ورودي از اين محدوده آالرم گزارش مي شود

 ) ۶ شكل (

• Analog Output 

 ) نام و شماره آن ( خروجي آنالوگ براي نود تعريف كرد ۲ مي توان تا حداكثر
: Value ۷ شكل ( . آخرين وضعيت خوانده شده از نود را نشان مي دهد ( 

 ) ۷ شكل (

• Date Time 

) ۸ شكل ( . تاريخ و زمان نود را نشان مي دهد و مي توان آن را تنظيم كرد



 ) ۸ شكل (

• Scheduler 

 . ها در زمان خاصي اعمال كند Digital Output مي توان از نود خواست تغييراتي در در اين قسمت
 ها كه تيك بخورد در زمان مشخص شده روشن مي DO Place هر كدام از . زمان انجام كار را مشخص مي كنيم Time در قسمت

 . شود
DO Place هانشان دهنده شماره Digital Output ها مي باشند . 

 ) ۹ شكل ( تنظيم شده در نود را به آن ميفرستد Scheduler يك پيام درخواست جدول Get Scheduler گزينه

 ) ۹ شكل (

• Add/Remove Server Number 

 ) سرور ۵ حداكثر ( سرورهاي موجود در نود را نشان مي دهد كه مي توان آنها را حذف يا شماره جديد به آنها اضافه كرد
 ) ۱۰ شكل ( به آن ميفرستد ، ت جدول شماره سرورهاي موجود در نود را يك پيام درخواس Get Server گزينه

 ) ۱۰ شكل (

• Set Password 

) ۱۱ شكل ( تغيير رمز عبور نود



 ) ۱۱ شكل (

• Status 

 زماني كه مطابق آن گزارش وضعيت لحظه اي نود به سرور ارسال ( تغيير زمان تنظيم شده براي دوره تناوب دستگاه
 ) ۱۲ شكل ( ) مي شود

 ) ۱۲ شكل (

• Phone 

 : بخش ۳ شامل
 ) در صورت تغيير سيم كارت ( در قسمت سمت چپ مي توان شماره نود را تغيير داد

 ) سيم كارت اعتباري ( در قسمت سمت راست مي توان كد براي شارژ سيم كارت نود فرستاد
 ) اعتباري سيم كارت ( در قسمت وسط مي توان كد براي ديدن ميزان اعتبار سيم كارت نود وارد كرد

 ) ۱۳ شكل (

 ) ۱۳ شكل (

 : در تمامي قسمت ها
 . تغييرات اعمال شده و به نود فرستاده مي شود Apply با زدن دكمه

 . يك رديف به جداول اضافه مي كند Add دكمه
 . در صورتي كه قبل از اعمال تغييرات از انجام آن منصرف شويم حالت قبلي را بر مي گرداند Cancel دكمه
. يك رديف را حذف كرده و به نود نيز اعمال مي كند Delete دكمه



 نود جديد
 در سمت چپ فرم اصلي انتخاب مي كنيم ، Node Monitoring قسمت از را New Node براي اضافه كردن نود جديد گزينه

 ) ۱۴ شكل ( : صفحه زير باز مي شود

 ) ۱۴ شكل (

 كه قبال ( به صفحه هاي بعد كه شامل ساير مشخصات نود Next دكمه زدن در اين قسمت مشخصات نود جديد را وارد مي كنيم با
 و نود جديد به جدول نودها اضافه شده Finish با زدن دكمه كه پس از تكميل آنها در آخرين صفحه است، وارد مي شويم ) گفته شد

 ) ۱۵ شكل ( . تنظيمات آن به نود مورد نظر فرستاده مي شوند

) ۱۵ شكل (



 ارسال شده، SMS تيك خورده باشد يعني اينكه Sent اگر گزينه . هاي ارسالي و دريافتي را مشاهده كرد SMS مي توان SMS Status در قسمت
 . دريافتي اجرا شده يا نه SMS نشان مي دهد كه Executed همچنين گزينه

Double با Click ۲۰ شكل ( . روي يك پيام ارسالي مي توان آن را دوباره فرستاد ( 

 ) ۲۰ شكل (

 سمت چپ فعال شده و مي توان دستورات را Enable ، List مي باشد كه پس از زدن كليد AT Command براي اجراي Developer قسمت
 ) ۲۱ شكل .( اجرا كرد

) ۲۱ شكل (



 ) منوهاي باالي صفحه اصلي نمايش : ( گزينه هاي باالي صفحه اصلي
• File : 

 به  آنها از اين قسمت ها براي دسترسي ) بخش ( Tab شامل تمامي

• Setting 

 ) GSM Modem شامل گزينه هايي جهت تنظيمات ( ) ۱۶ شكل .( GSM Modem شامل سه قسمت براي تنظيمات

 ) ۱۶ شكل (

۱ . GSM Modem Configuration 

 آن BaudRate نام پورت و : اين مشخصات شامل . سرور، بازميكند GSM پنجره اي را براي تنظيم مشخصات
 ) ۱۷ شكل .( است

 ) ۱۷ شكل (

۲ . GSM Modem Phone Number 

 ) ۱۸ شكل ( . صفحه اي را براي وارد كردن شماره تلفن سرور باز مي كند

) ۱۸ شكل (



۳ . GSM SIM Credit 

 ) ۱۹ شكل ( . پنجره اي را براي وارد كردن كد براي اطالع از ميزان اعتبار سيم كارت و شارژ آن باز مي كند

 ) ۱۹ شكل (

 : كردن يك نود به برنامه و نمايش مشخصات آن مثالي براي اضافه
 ) ۲۲ شكل ( : صفحه نمايش نودها قبل از اضافه كردن نود

 ) ۲۲ شكل (

) ۲۳ شكل .( از منوي سمت چپ صفحه نمايش را انتخاب مي كنيم New Node براي اضافه كردن نود جديد گزينه



 ) ۲۳ شكل (

 ) ۲۴ شكل ( د شامل نام، شماره تلفن و رمز عبور نود را در آن وارد مي كنيم با انتخاب اين گزينه صفحه زير باز مي شود كه مشخصات نو

 ) ۲۴ شكل (

 ) پيش فرض ( ها است باز ميشود كه اين صفحه شامل يك سري مقادير digital Input صفحه بعدي مشخصات يك نود كه شامل Next با زدن
 ). ورودي ۸ داكثر ح ( است كه ميتوان آنها تغيير داده، حذف كرد يا به آن آضافه كرد

Reset گزينه Table صفحه را به حالت Default بر مي گرداند . 
 . مي دهد Error يكسان وارد شوند برنامه پيغام Place اگر دو ورودي با

Severity درجه اهميت آالرم هاي هر ورودي ديجيتال يا آنالوگ نود را نشان ميدهد . 

 : كه شامل گزينه هاي زير مي باشد با كليك راست روي هر رديف كاري باز مي شود
Delete Row : براي حذف آن رديف



Add Row : براي اضافه كردن يك رديف جديد 
Reset Table : ۲۵ شكل ( براي برگرداندن جدول به حالت پيش فرض ( 

 . د خرئجي ها نباشن / رديف جديد در صورتي اضافه مي شود كه رديف هاي موجود بيشتر از تعداد تعريف شده براي ورودي

 ) ۲۵ شكل (

 ) ۲۵ شكل ( . با مقادير پيش فرض قابل تغيير . ها مي باشد، Digital Output صفحه بعدي شامل تنظيمات

 ) ۲۵ شكل (

) ۲۶ شكل ( . ها و مقادير پيش فرض آنهاست Analog Input تنظيمات بعدي مربوط به



 ) ۲۶ شكل (

Analog دما يك . براي دما مي باشد Severity مربوط به تنظيمات حد باال و پايين و تعيين صفحه بعدي Input است كه Place آن صفر است و 
Analog درصفحه نمايش نودها در جدول Input ۲۷ شكل ( . نشان داده ميشود و تغييرات آن نيز همانجا قابل اعمال است ( 

 ) ۲۷ شكل (

 رقم باشند و دو شماره نبايد ۱۱ نبايد كمتر از شماره سرورها . ها اضافه مي شوند Server Number ها و Analog Output در صفحات بعد
 . يكسان باشند

 شماره مي توان ۵ اضافه كردن شماره سرور افزده ميشود كه حداكثر تا يك رديف براي Add Row با كليك روي يك رديف و انتخاب گزينه
) ۲۹ و ۲۸ شكل ( . اضافه نمود



 ) ۲۸ شكل (

 ) ۲۹ شكل (

 اين صفحه بسته Finish با زدن گزينه . ، تعيين ميشود براي اينكه نود وضعيت خود را به سرورها بفرستد پيام ارسال در آخرين صفحه دوره تناوب
 هايي حاوي تنظيمات نود كه در اينجا مشخص شد به نود ارسال مي شود و نود جديد به همراه همه مشخصات آن در صفحه نمايش Sms شده،

) ۳۰ شكل ( . . نود ها ديده مي شود



 ) ۳۰ شكل (

 ) ۳۱ شكل ( : صفحه نمايش نودها پس از اضافه شدن نود جديد

 ) ۳۱ شكل (

 . هاي مربوط به اين نود جديد مي توان مشخصات آن را تغيير داده و به نود ارسال كرد ) بخش ( Tab حاال با انتخاب هر يك از
Listbox ۳۱ شكل ( . يرات در اين صفحه مي باشد اعالمي براي پيام هاي ارسالي و دريافتي و تغي ) كادر سفيد رنگ ( پايين صفحه (


